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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana pengaruh  yaitu ukuran dewan  

komisaris independen, Auditor big four, kompleksitas, dan ukuran 

perusahaanterhadap keberadaan risk management committee.  Pada Perusahaan 

non keuangan yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Dari hasil 

penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Hasil pengujian analisis regresi logistik (logistic regression) menunjukkan 

bahwa secara statistic tidak terbukti terdapat pengaruh Ukuran Dewan 

Komisaris Independen terhadap keberadaan risk management committee. 

Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,55>5%. 

Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis 

ke-1 tidak berhasil didukung. 

2. Hasil pengujiananalisis regresi logistik (logistic regression) menunjukkan 

bahwa secara statistic tidak terbukti terdapat pengaruh Auditor big four 

terhadap keberadaan  risk management committee.  Hal ini dibuktikan 

dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,384 > 0,05.  Karena tingkat 
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signifikansi (p) lebih besar dari α = 0,05 maka hipotesis  ke-2  tidak 

berhasil didukung. 

3. Hasil pengujian analisis regresi logistik (logistic regression) menunjukkan 

bahwa secara statistic tidak terbukti terdapat pengaruh kompleksitas 

terhadap keberadaan  risk management committee. Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien regresi negative sebesar- 0,625 dengan tingkat 

signifikansi (p) sebesar 0,043< 0,05. Walaupun tingkat signifikansi (p) 

lebih kecil dari α = 0,05 tetapi hipotesis ini ditolak karena berpengaruh 

negatif , sedangkan hipotesis awal peneliti bahwa kompleksitas 

berpengaruh positif, maka hipotesis ke-3 tidak berhasil didukung. 

4. Hasil pengujian analisis regresi logistik (logistic regression) menunjukkan 

bahwa secara statistic terbukti terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap keberadaan  risk management committee.  Hal ini dibuktikan 

dengan signifikansi (p) sebesar 0,001 < 0,05 Karena tingkat signifikansi 

(p) lebih kecil dari α = 0,05 maka hipotesis  ke-4  berhasil didukung. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

yaitu: 

1. Rentan periode tahun pada penelitian ini hanya satu tahun, dianggap masih 

terlalu singkat dan kurang dapat melihat kecenderungan keberadaan risk 

management committee (RMC) dalam jangka panjang. . 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat yaitu ukuran 

dewan komisaris independen,  Auditor  big four, kompleksitas, dan ukuran 

perusahaan, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi 

keberadaan risk management committee. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi keberadaan risk management committee 

(RMC) Selain itu juga menambah rentan waktu penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan untuk menggunakan 

pengukuran yang berbeda untuk variabel-variabel penelitian yang  akan 

diteliti. 

 


